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10 anys de l’Espai educatiu
per a la gent gran
Octubre 2014
Cicles de xerrades

Convençuts de la importància de l’educació al llarg de la
vida, des de l’Ajuntament de Torelló i el Casal de la Gent
Gran es va veure la necessitat de crear un espai de formació adreçat a la gent gran amb inquietuds culturals
per tal de continuar formant-se, debatre temes i potenciar les relacions socials.
I així, el 2004, va néixer l’Espai Educatiu per a la gent
gran. Això vol dir que aquest 2014 celebrem que fem
10 anys!
Al llarg d’aquest temps hem organitzat el Cicle de xerrades i hem ampliat l’oferta amb els tallers culturals i el taller de Nadal, amb el suport del Pla de Barris, sempre amb
l’objectiu de compartir, debatre i adquirir coneixements i
experiències amb tots vosaltres.
Us convidem a la celebració dels 10 anys de l’Espai Educatiu participant a tots els actes que hem preparat.

10 anys de l’Espai educatiu per a la gent gran

Cicles de xerrades, octubre 2014

27 de maig de 2014, al Teatre Cirvianum

7 d’octubre, a 2/4 de 4 de la tarda
Els subministraments a la llar: aigua, llum, gas i
telèfon

6 de la tarda
Taula rodona: Després de la jubilació què?
Tertulians:
• M. Jesús Comellas. Mestra, psicòloga i col·laboradora en
temes d’educació
• M. Àngels Treserra. Doctora en medicina i neurologia.
Màster en Geriatria
• Antoni Bayés de Luna. Catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona
Modera: Pere Trabal, director de Ràdio Ona

7 de la tarda
Concert teatralitzat: Divinas on Tour
El seductor trio vocal femení transporta el públic a Europa i als Estats Units, a mitjan anys 50, amb un concert
teatralitzat que evoca l’època daurada del swing a través
de la seva música, glamour i coreografies.
La inscripció és gratuïta. Les places són limitades.
Cal recollir l’entrada prèviament a:
• Casal de la Gent Gran. C. Rocaprevera, 31. Torelló.
Tel. 93 859 02 39
• Edifici La Carrera, Ronda del Puig, 2. Torelló. Horari
d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Dilluns de 16 a 18 h. Tel. 93 859 36 12
• Torelló Jove. C. Enric Prat de la Riba, 17.
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres d’11 a 13
h i de 15 a 20 h. Tel. 93 859 42 72

14 d’octubre, a 2/4 de 4 de la tarda
Els accidents domèstics a la llar
21 d’octubre, a 2/4 de 4 de la tarda
L’etiquetatge dels productes alimentaris
A càrrec de Neus Arimany, dietista i nutricionista del
centre FisioCorporal de Torelló
Lloc: Casal de la Gent Gran. C. Rocaprevera, 31, Torelló.
Inscripció gratuïta al Casal de la Gent Gran.
Les places són limitades.

